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1971 - ANO DO JUBILEU DE PRATA DA APEFEG

de Divulgação
REGULAMENTADO o ART. 22 DA LDB - OBRIGATORIEDADE

DA EDUCAÇÃO FíSICA

De acôrdo com o Art , 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a
nova redação, objeto do Dec. LeI 705/69, a Educação Física é obrigatória em
tod~/os graus de escolarização, inclusive no ensino superior, de preferência des-
portiva. I

.A Regulamentação citada determina na seu Art. 1.°: A Educação Fisica,
atividade que pOT seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e _apri-'
mora fôrças físicas, morais, cívicas; psíquicas e sociais do educando, constitui um
dos fatôres básicos para a' conquista das finalidades da educação nacional.

No seu Art. 2.° fala: A Educação Física, desportíva e recreativa integrará,
como atividade escolar regular, o currículo dos cursos de todos os graus de qual-
çuer sistema de ensino.

O Art. 3.° da Regulamentação diz: A Educação Física, desportiva e recrea-
tiva .escolar, segunda seus objetivos, caracterizar-se-á:

I - No ensino primário, por atividades físicas de caráter recreativo.
li - No ensino médio, por atividades que contribuam para o aprimoramento

e aproveitamento dntegrado de tôdas as potencíalídades físicas, morais e psíqui-
cas do indivíduo.

lU - No nível superior, em prosseguimento à iniciada nas' graus precedentes.
O Art. 5.° e seus parágrafos determina: Os padrões de referência para orien-

tação das normas regimentais da adequáçãocurricular dos estabelecímentos, bem
como para' a alcance efetivo dos objetivos da Educação Fisica, desportiya e re-
creativa, são situados em: " ,

I - Quanto à sequêncía e dístríbulçãorsemanal, três sessões no ensino prí-
máríó e no médio e duas sessões no ensino superior, evitando-se concentração em
um só dia; ou em dias consecutivos;

II - Quanto ao tempo disponív.el para cada sessão, 50 minutos, não incluin-
do o período destinado à preparação dos alunos para as atívidades.



lU - ,Quanto à composição das turmas, 50 alunos do mesmo I :iéxo, .prefe.~
rencialmente selecíonados por nível de aptidão fisica.

TV - Quanto ao espaço útil, dois metros quadrados de área por aluno, no
E;J:OIillloprimário, e três metros quadrados por aíurr- ,.,,, p""inn médio e no su-
perior.

Estamos lexultando, a1egria contagíante ,
A Educação Física, Desportos e Recreação estã

tretanto, em eterna vigilância, pois aparecerão os CORRESPONDl1:NCIA S~BRE
ção federal. A ;Educação Física, os Desportos e a lcularam-se, até agora, 9<>p:o-
locais de trabalho: campos de desportos, ginásios, enas 1 que seguirá até o fim
transformação, jamais, em auditórios com cadeira f~á certificado de concl~são .de
de aulas, enfim lugar para tudo, menos para as asponder o citado ques~lOnáno.
Os seus locais não serão transformados em estacíorórtcas , Em organizaçao e os
piscinas não serão transformadas em caixas d'águgições. Inscrições de 15 a 31

Colegas! precisamos preservar a nossa especialização; não acomodando; não
fugindo a exação dos nossos deveres.

lA Educação Física, os Desportos e a Recreação estão de parabéns. As Es-
colas de Educação Física estão eclodíndo em todos Os pontos do País; verbas da
Loteria Esportiva são destinadas à Educação Física. O Departamento de Edu-
cação Fisica e Desportos (DED) apresenta-se como uma organização, uma estru-:
'turação digna dos maiores elogios.

Para frente Professôres de Educação Física.
Chegou a nossa oportunidade. - .

NOTíCIAS

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida no dia 24, 4a. feira, às 16
horas.

b) Recebemos: Diário de Coimbra de 30-9-71; Elctrogás, set, e out , de 71.,
Fílosofia e Fsicologia, set. de 1971; Diário do Congresso (Senado Federal); Re-
vista do Club Municipal, out-dezembro de 1971; Revista do Club Militar, set. de
...l.97.:4.Boletím do club Militar" Novembro de 1971; _ .

c) Conforme foi registrado em vários Boletins Mensais, a APEFEG áêaba
de cancelar a matrícula dos colegas - sócios contribuintes e correspondentes que
não atenderam o nosso chamamento de ANISTIA e pagamento da anuidade de
1971. ll'l pena! mas a Diretoria está cumprindo seu dever.

d) O Prof. Manoeí Monteíro Soares, presidente da APEFEG e da ABDR re-
cebeu a «Medalha de Bons Serviços», no dia 28 de outubro passado, pelos seus
39 anos de serviço público estadual. A indicação do agraciado foi feita, oficial-
mente, pelo Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação. Parabéns.

'e) IMPORTANTE! CONCURSO! BOMBA! BOMBA!
Fontes seguras informam que o Concurso para Professor de Educação Física

para as Escolas de nível médio deverá ser .realizado ainda êste ano, no mês de
dezembro, (Leia maiores informes no Noticiário do Departamento Cultural e no
Boletim de dezembro próximo).

f) A APEFEG agradece os cumprimentos enviados pela Comércio Induco
iS.A. e Ouanaba.ra - Diesel S.A. por ocasião do evento «Dia do Professor de
Educação Física» .

g) A APEFEG telegrafou ao Exmo. Sr. Presidente da República, ao Exmo.
Sr. Senador Jarbas Passarinho e ao Exmo. Sr. Diretor do DED, Cel, Eric Tinoco
Marques, cumprimentando, efusivamente, pela assinatura do Decreto de Regula-
merrtação ida Obrigatoriedade da Educação F'ísica nas escolas de todos os graus
de escolarização do Brasil.

TESO.URARIA

1) Conforme ficou resolvido, em reumao de Diretoria, a contribuição dos
colegas à sua APE.FEG para 1972, será feita por semestre ou anuidade, para
facilitar a tesouraria isto é, Cr$ 30,00 (6 x 5,00) ou Cr$ 60,00 '(12 x 5,00), res-
pectivamente. -

2) Pedimos aos colegas, sõcíos proprietários e remidos que na forma do Re-
gimento Interno contribuam com Cr$ 2,50 por mês, a título de taxa de manutenção.
Os que forem servidores do Estado da Guanabara poderão, como a maioria já
procedeu, autorizar desconto em f'ôlha pelo IPEG, Falem com o Prof._.Manoel.



SECRETARIA

..1) Solicita-se aos prezados colegas, ao Se mudarem, comunicar por carta ou
telefone seu nôvo enderêço ,

2) Caso no noticiário do Departamento Social não constar seu aniversário,
pedimos comunicar à Secretaria para a devida inclusão do seu nome.

DEPARTAMENTO SOCIAL:

·a) Allilversmlian'IJes do mês: Manoel Monteiro Soares - Zaide Maclel de
Castro - Rachel de Araújo - Miríam Coutinho de Almeida - Dírce Latarí
de Que!iroz - Leda Vasconcellos - Maria Lúcia Saphira Ribeiro - Helena
Ferr.ando Martins - Gilberto Monte dei Campos - Adigina Angela Gonçalves
Vieira - Norma Ingeborg Garrtertí ~ Murillo de Carvalho - Ergon Omena
Ltli'tie - Yesis Jlcía Y. A. Passarinho - Jacy Dorigatti de Souza - Lys Pe-
reira de Souza - Iracema Souza de Oliveira - Helena Astuto - Ivanildes
Morais .contijo - Maria José Oranado - Ana Margarida Silveâra Reis - Paulo
Garcia - Paulo Murilo Alves Iracema - Yara Victoria da SHva - Paulo Gon-
çalves - Eileen Gudes de Parva e Melo Jorge Autran da Silva Leite - Jane
Valadão - Wilson de Mattos - Gildo Rodrigues - Múcia Graça Mártyres -
Georgia Vieira Santos - Octacílla Pereira dos Santos - Mário Ferreira de
Souza - Affonso Mac Dowel de Brrtto Pereira - Beatriz Vieira Bueno - Maria
Aparecida Barcellos - Victor Orlando Garcia - Clarice de F'reí'tas Costa Man\!1OJ
-- José F'erreíra, da Silva, Waldir Barbosa de Souza - Hélio Costa de Lacerda e
Edir Marques Soares. Parabéns.

3) O Professor Manoel Monteiro Soares, nosso Presidente e Sócio Benemé-
rito da APEFEG, aniversaria no dia 6 do corrente. Parabéns.

4) O Prof. Wilson de Mattos, Diretor do Departamento Desportivo da
APEFEG, aniversaria no dia 9 do corrente. Nossos parabéns.

5) Realizou-se o nosso costumeiro «Encontro de Amigos» no dia 27 de outu-
bro com a presença do Prof. .Jobim e. a Profa. Clara Lacecda, aniver;sariante do
mês. Howe llm_del~ioso lanche boa camarada em e recioso es í:rito de ~

No próximo dia 24 de novembro, às 18,00 horas será realizado mais um «En-
contro de Amigos». Estão convidados todos os aniversariantes do mês de no-
vembro.

6) Uma noite no Canecão: a APEFEG promova uma reunião no Canecão, no
dia 8 de dezembro, quarta-feira, às 22 horas. Inscrições com o Prof'. Manoel .

7) EncOJ;ltro da Velha Guarda: «O Bigode do Meu Tio», em Vila Isabel,
nos deu bolo; estava em obras ligeiras e só funcionava à noite, mas voltaremos.

O nosso almôço foi realizado no Restaurante' Real, na Praça Pena. Compa-
receram Iva, Celma Figueira, EIza Machado, Nilza Muniz, Alzira, Manoel e o
Barbosa.

O próximo Encontro da Velha Guarda será em Correas, na casa de campo
de Edith e Solon, irmã do Prof. Manoel, dia 28, domingo. O nosso amigo (}erma-
no, mais uma vez, comparecerá colaborando com a APE'FEG, preparando um
delícicso churrasco. Inscrições, até 26. Ponto de encontro - saída da Ilha do
Governador, às 8 horas da manhã - Todos de automóvel.

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO

a) Atenção colegas: Participem das atividades de sua Associação faça de sua
sede o seu ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com APEFEG apresen-
tando sugestões e propondo um nôvo sócio.

b) Auxilie sua Associação adqulríndo medalhas e chaveiros comemorativos do
JUBILEU DE PRATA,_ bôlsas, flâmulas e plásticos.

c) Procurem Stella Barros Turismo para nossa excursão de caráter sócio-cul-
tural às Olimpíadas em Municl1, em 1972; já há vários colegas inscritos e pa-
·gando o plano básico. Entre em entendimento com a Prota. Crisca ou Profa.,
Agmar na Av. Almirante Barroso, 32, 4.° andar.

DEPARTAMEMfO DE ASSISTÊNCIA

a) Assistência jurídica e médica em Educação Física: - Os Drs. Manoel
Monteiro$oares e Aluizio Cavalcantí Caminha atendem aos colegas às 4a. reí-



ras, e 1.0 aasístêncía juridica das 16 às 18,00 horas, o 2.omédic~, dás -15 às
16,00 horas. . '. .
- "b) A 'APEFEG está elaborando o seu nôvo Regimento Interno para se -adap-
tar às novas condições de vida profissional e so·cial.

DEPARTAMENTO CULTURAL

a) No I CURSO DE INFORMA!ÇlõES POR CORRESPOND:JtNCIA SõBRE
EDUCAÇÃO FíSICA para os Cursos Normais, matricularam-se, até agora, 95 pro-
fessôres já foram enviados 9 assuntos faltando apenas 1 que seguirá até o fim
do mês com o questionário e a Associação expedirá certificado de conclusão de
Curso aos que demonstrarem aproveitamento ao responder o citado questionário.

b) Livro de fôlhas soltas sôbre Danças Folclóricas. Em organização e os
colegas receberão um Edital estabelecendo as condições. Inscrições de 15 a 31
de dezembro de 1971. Aguardem.

c) Seção de vendas - Meus nobres colegas, a seção de vendas da APEFEG
visa, única e exclusivamente, reunir todos os livros e publicações especializadas em
Educação Física, Desportos, Recreação, Folclore, Música e afins com o objetivo de
facilitar sua aquisição.

d) A partir de 1 de dezembro de 1971 estarão à venda avulsa as aulas do
I Curso de Informações sôbre Educação Física nas Escolas Normais.

e) O Departamento Cultural. está aguardando a publicação das instruções
para o concurso para professor de Educação Física para as Escolas de nível médio
da rêds oficial, para, então abrir a inscrição para o Curso de Atualização e Aper-
feiçoamento em Educação Física, preparatório dos candidatos ao referido, concurso.
Comecem a estudar já, notadamente, desportos. Caso os prazos sejam pequenos,
faremos um Curso de Treinamento para a par:te prática e organizaremos apostilas
de todo material didático do Concurso.

f) Curso de Férias de Santos, promovido 'ela Faculdade de Educação Física
de Santos, São Paulo, sob patrocínio da Federação Internacional de Educação Fí-
sica (FIEP) e destinado a professôres, médicos e díplomandos em Educação
Física ..

O Curso será de 10 a 21 de janeiro de 1972, inscrições até 30 de dezembro,
O Curso terá um nível de pós-graduação. Aguardem minúcías no Boletim de

dezembro.

NOTiCIAS DA ABDR - ASSOCIAÇÃO BRASlLEffiA DE RECREAÇÃO

1) Registramos, com prazer, a confirmação do Prof. Felix d'Avila da Uni-
versidade Federal de Serg'ipe, como representante da ABDR, naquele Estado. Obri-
gado colega.

2) Recebemos oficio do ASYLO ESPIRITA JOÃO EVANGELISTA agrade-
cendo a visita agradável da nossa colega Profa , Zaide Maciel de Castro, por
ocasião do «Dia da Recreação».

3) li: com orgulho que recebemos o Diário de Coimbra de 30 de setembro do
corrente; nosso confrade, Dr , Mário Gonçalves Viana, escreveu um artigo deno-
minado «Problemáitca do Recreacionismo», ocupando-se demoradamente sôbre nosso
li Seminário de Recreação e termina dizendo: - «A lição que agora vem do
Brasil, pode ser-nos sumamente, útil». Obrigado MESTRE.' , , .

4) .A. ABDR está cumprindo as Recomendações do II Seminário e assim, en-
viou às autoridades do Executivo e do Legislativo uma Mensagem enfatizando o
valor da Recreação, bem como, sugeriu verbas específicas para Recreação, em
1973, ao Ministério do Planejamento.

5) .A. Associação Brasileira de Recreação encaminhou ao Genera1 Jair Jordão
Ramos, Vice-Presidente da FIEP na América, o ESBOÇO DO MANIFESTO DA
RECREAÇÃO, uma das determinações do I Seminário de Recreação, promoção da
ABDR, e realizado de 2 a 4 de julho passado.

NOTA - Temos o prazer de comunicar a 2a. Edição do livro EDUCAÇÃO
FlSICA RECREAlÇÃO e JOGOS, revista e ampliada do ilustrado Professor Inezil
Penna Marinho. Destina-se ao Ensino Normal. Trata-se de uma obra útil, equíli-
brada e honesta. Preço Cr$ 30,00, à venda na APIDFEG, ou pelo reembôlso ,

----:0:---
O Professor Manoel Montetro Soares, Presidente da APEFEG e da ABDR

custeia a tmpresão do n,« 218, novembro de 1971, do Boletim Mensal Inflotntativo.


